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PROJETO DE LEI Nº 235-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro à Associação 
dos Artesãos de Estrela - ESTRELART. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Associação dos Artesões de Estrela - 
ESTRELART, inscrita no CNPJ sob nº 06.185.315/0001-37, com sede na Rua 13 de 
Maio, nº 398, Estrela/RS. 

 
Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput deste artigo será repassado em 

parcela única e será utilizado para cobrir despesas com a montagem da loja de 
artesanato, em conformidade com o plano de aplicação constante no Processo 
Administrativo nº 1710/2014. 

 
Art. 2º A entidade beneficiada deverá encaminhar ao Município a prestação de 

contas do valor recebido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
seu recebimento, por intermédio da apresentação de documentos que comprovem a 
sua correta aplicação. 

 
Art. 3º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado entre 

as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, no que couber, aos 
preceitos da Lei Municipal 2.634/1993, além do constante na Ordem de Serviço nº 
003/2005, de acordo com o Processo Administrativo nº 1710/2014. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......:    03  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
04.122.0003.2012     MANUTENÇÃO SEC. ADMINISTRAÇÃO E R.HUMANO 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                             3006 

   
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 30 de dezembro de 2014. 
 
 

 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 235-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 

235-02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio 
financeiro, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Associação dos Artesões de 
Estrela – ESTRELART inscrita no CNPJ sob nº 06.185.315/0001-37, com sede na Rua 
13 de Maio, nº 398, Estrela/RS. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 1710/2014, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 
003/2005, que disciplina a documentação necessária à habilitação de repasse 
financeiro por parte da Prefeitura Municipal de Estrela, além de obter respaldo na 
legislação municipal tangente à concessão de auxílios. 

O referido auxílio será repassado em parcela única e 
servirá para cobrir despesas com a montagem da loja de artesanato. 

A Associação dos Artesões de Estrela – ESTRELART 
realiza um importante trabalho no nosso Município, realizando feiras locais e 
participando de feiras em outros municípios, levando o nome de nossa cidade.  

Com o valor a ser repassado, a Associação poderá investir 
na compra de materiais para montagem e melhoria da loja de artesanato, atraindo 
clientes e reunindo em um espaço os trabalhos confeccionados pelos integrantes da 
Associação. 

Segue em anexo, o Plano de Aplicação referente ao 
pedido. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para 
devida análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
 
 
 

Ex.mo Sr. 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


